NIEUWSBRIEF februari /maart 2016

1. LEDENVERGADERING
Op onze jaarlijkse ledenvergadering hebben wij verantwoording
over het afgelopen jaar afgelegd en onze plannen voor volgend
jaar besproken. Helaas was er maar weinig animo om deze
avond bij te wonen. De club is voor en van de leden en daarom
is jullie inbreng belangrijk. Mochten jullie de uitnodiging gemist
hebben en hebben jullie vragen of ideeën, neem dan contact
met ons op.

2. PLAATSINGSWEDSTRIJDEN LK DAMESSELECTIE
Ivy, Emma, Arisa, Fay, Mariem en Roely hebben in januari
meegedaan aan hun eerste LK wedstrijd.
Via plaatsingswedstrijden werd er gestreden voor de halve
finales en toestelfinales. Helaas heeft geen van onze turnsters
deze gehaald. Toch hebben de meiden het naar hun zin gehad
en zijn ze weer een ervaring rijker. Ze hebben nu volop de tijd
om aan hun oefeningen te werken en deze te perfectioneren
voor het volgend seizoen.

3. WEDSTRIJDEN HERENSELECTIE
Op zondag 28 februari 2016 nam de wedstrijdgroep heren deel
aan de eerste LK wedstrijd in Oirsbeek.
In de derde divisie jeugd/junior 1 namen Stef Rietra, Sjeng
Boonen en Allessandro Bubalo deel. Stef Rietra wist een derde
plaats te behalen met slechts 0,5 punten minder dan nummer
twee. Sjeng Boonen werd vierde en Allesandro Bubalo werd
zesde in deze groep. Stef , Sjeng en Allessandro lieten prima
vloeroefeningen zien waar ze meer dan 11 punten voor
haalden.
De junior twee deelnemers werden ingedeeld bij de senioren
waardoor Tom Taal en Tom Bazelmans beide in dezelfde
categorie turnden. Tom Taal werd vierde. Tom liet de
beste ringoefening zien van deze categorie. Tom Bazelmans
eindigde als negende.
De strijd om de Limburgse titels wordt op 10 april bij Balans
Kerkrade beslist.

4. FREE RUN
De free run lessen zijn vanaf 5 maart 2016 verplaatst naar
een andere gymzaal en de tijden zijn veranderd! Alle lessen zijn
nu op zaterdag.
Er zijn een aantal redenen, waarom dit is gebeurd:
- Betere free run omgeving
- Fijnere tijden
- Een eigen sleutel in beheer
- De jongste groep hoeft niet meer al het materiaal af te breken
en op te ruimen
- Meer trainers
Nieuw adres:
Gymzaal Hoogvonderen
Smedenerf 4
6043 SG Roermond
Hieronder het overzicht van de nieuwe tijden:
Groep 1 (7 t/m 12 jaar)

10.00 - 11.00 uur
Groep 2 (12 jaar en ouder)
11.00 - 12.00 uur
Groep 3 (Ervaren free runners)
12.00 - 13.00 uur

5.AGENDA
Op de site van Olympia www.olympiaroermond.nl
kunnen jullie sinds dit seizoen de agenda vinden waarop alle
belangrijke activiteiten zijn aangegeven, zoals wedstrijden,
vakanties en binnenkort de kijkmomenten.
Deze agenda wordt geregeld bijgewerkt dus als jullie niets
willen missen, kijk er regelmatig op!!!!!
Op 26 maart is er een paasactiviteit voor de kleuters.
Paasmaandag is de zaal gesloten.
6.KIJKMOMENT
In week 15 op 11,13 en 16 april zijn weer de kijkmomenten
voor de ouders. We willen u vragen om buiten deze momenten
niet te blijven tijdens het turnen. Vragen kunt u altijd voor of
na de les stellen aan de trainers/trainsters.
7.CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Op 30 januari zijn de clubkampioenschappen gehouden.
Er was een goede opkomst. Het was voor veel kinderen een
eerste wedstrijd en dus best spannend. Erg leuk was dat er
zoveel publiek kwam kijken naar de sportieve verrichtingen.
Na de wedstrijd was er nog een bingo, waar alle leden, die
meededen aan de clubkampioenschappen, deelgenomen
hebben.
Het was een leuke ochtend met dank aan de vrijwilligers die dit
mede mogelijk hebben gemaakt.
8.DAMESKLEDING
Er zijn nog turnpakjes te koop, echter niet alle maten zijn meer
beschikbaar.
De prijs is € 30,-- voor een turnpakje en € 10,-- voor een
turnbroekje.

Voor meer informatie annettewijnands@online.nl

9.TRAININGSSCHEMA
Het trainingsschema staat op de site. Bij Olympia trainen de
selectie, recreatie, kleuters, recreatie plus en free runners.
Het kan zijn dat uw kind doorstroomt naar een andere groep
omdat het de groep ontgroeit. Mocht u vragen hebben dan kunt
u altijd bij de trainers terecht.

10. IN-EN UITSCHRIJVINGEN
Inschrijven moet via het inschrijfformulier dat op onze site
www.olympiaroermond.nl
te downloaden is. U kunt het formulier afgeven aan de trainer.
De ledenadministratie stuurt een bevestiging van de
inschrijving met een uitdraai van de gegevens die in ons
bestand zijn opgenomen. Mochten er onjuistheden in staan dan
kan dit kenbaar gemaakt worden.
Uitschrijven moet via het uitschrijfformulier dat ook te
downloaden is via dezelfde site.
Omdat wij een kwartaalcontributie innen is de opzegtermijn 3
maanden.
U kunt het formulier afgeven aan de train( st)er.
Ook dan ontvangt u een bevestiging van de
ledenadministratie.
!!!!GEEF WIJZIGINGEN DOOR AAN DE LEDENADMINISTRATIE!!!!!!
o.a. e-mailadres, telefoonnummer, adreswijziging etc.
Weet jij iemand die geen nieuwsbrief of mails van ons ontvangt
laat die persoon dan contact opnemen met de ledenadministratie.
Het komt regelmatig voor dat mail terugkomt omdat die
onbestelbaar is.

11. CONTRIBUTIE
Gymnastiekvereniging Olympia werkt sinds april 2015 met een
inning van de contributie per kwartaal. In april 2016 wordt de
contributie voor het tweede kwartaal weer afgeschreven, Bij
vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie
annettewijnands@online.nl

12. JURYCURSUS
Via Olympia is het mogelijk om jurycursussen te volgen. Erg
interessant voor ouders wiens kind meedoet aan de
wedstrijden. Daarnaast bestaat er een nieuwe regel binnen de
KNGU dat elke vereniging die turn(st)ers aan wedstrijden wil
laten meedoen ook juryleden moet leveren. Voor meer
informatie annettewijnands@online.nl
15. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Trainers, werkgroep leden, vrijwilligers en bestuur werken er
hard aan om Olympia weer op de kaart te zetten. Wij willen
iedereen van harte danken voor zijn inzet.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons bestuur komen
versterken. Het zou fijn zijn als van elke discipline een
ouder/verzorger in het bestuur of werkgroep zitting heeft,
zodat elke groep vertegenwoordigd wordt.
Daarnaast zoeken we mensen die mee willen werken aan de
maandelijkse nieuwsbrief en activiteiten die we organiseren.
Heeft u interesse, neem dan contact op met
annettewijnands@online.nl

